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Centralen, union scene

Første PILOT tar for seg opera, graffiti, festival og
felleskap. Kulturpolitikerne avslutter sammen med
Jørgen og Jørgensen.
OPERABAND: Reza e iRagazzi

Drammensbaserte Lost Tapes Productions er selskapet bak
Reza e iRagazzi, et operaband med mannlige solister fra Den
Norske Opera. Reza e iRagazzi er aktuelle med plate, 13 helt
egne tolkninger av Griegs musikk. Alternativt er stikkordet
for Reza e iRagazzi, alt fra verdensrekordforsøk om flest
konserter i forskjellige byer på 12 timer til utsolgt lanseringskonsert i Universitetets aula.

PRESENTAS JON: Graffitibyen Drammen

Eric Ness Christiansen er mannen bak støntet i byens underganger under Elvefestivalen, hvor han trakk både nasjonale
og internasjonale graffitikunstnere til byen. Han er også kjent
for «SuperDeila», og er innkjøpt av Drammens museum.
Under PILOT vil han fortelle mer om hva som skjer bak kulissene, litt om graffitimiljøet og videre planer for graffitibyen
Drammen

FELLESKAP: Rett fram opplevelser

Rett Fram Opplevelser er en sterk og hjelpende hånd til barn
og unge i vårt lokalmiljø som av ulike årsaker er i en svært
vanskelig livssituasjon. Om man er syk eller frisk, har lite eller
mye penger, om man har stor vennekrets - eller ingen venner,
så er det èn ting de alle har felles. De ønsker seg opplevelser.
Opplevelser av kultur, samhold, mestring og nærhet. Ronny
Johnsen deler sin historie og minner oss alle sammen på at vi
ikke må glemme de som trenger oss mest.

FESTIVAL: Working Class Hero

Festival i Drammen er etter resultatene å dømme den
sikreste måten å tape penger. Working Class Hero har i
flere år akkurat holdt seg flytende og valgte i 2014 å ta et
hvileår. Nå på høsten i hvileåret, tar Working Class Hero
bladet fra munnen, og deler tanker om hva festivalen skal
være fremover.

SAMTALE: Kulturpolitikere

Vi legger opp til samtale styrt av lokale journalister under
hver PILOT. Først ut er Katrine Strøm fra Fremtiden som
fører samtale med byens kulturpolitikere. Ingen vet hvor
samtalen fører, men de lokale politikerne Yousuf Gilani (V),
Erik Løvgren (AP) og Terje Menkerud (H) vil måtte svare for
sine synspunkter på aktuelle saker.

MUSIKAL SK: Jørgen og Jørgensen

Espen Jørgensen sin endeløse vandring på den musikalske
landevei, har nå en stopp i veikanten sammen med Jørgen
Kværndal Olsen. Planene for fremtiden er mange og det
skrives nye låter så blekket spruter og strengene slites.
Jørgen og Jørgensen avslutter første PILOT med bluegrass
stående rundt en mikrofon.

www.facebook.com/pilotdrammen

